SHINY CMS

Univerzální řešení pro váš projekt
SHINY CMS je nástroj pro tvorbu a správu webových
stránek, e-shopů a informačních systémů.
Umožňuje přehledné a intuitivní ovládání pro
pohodlnou správu veškerého obsahu vašeho webu.
Obsahuje analytické funkce abyste měli lepší
přehled o vašich zákaznících.
Klade důraz na bezpečnost dat pro klid
vašeho podnikání.
Zajišťuje snadnou aktualizaci aby projekt
udržel krok s dobou.
Podporuje reklamní aktivity a pomůže vám
vydělávat.
Přizpůsobuje se vašemu stylu práce a je neustále
při ruce díky optimalizaci pro mobilní zařízení.

Projekt s SHINY CMS není nákladem, ale dobrou investicí do rozvoje vašeho podnikání!

Klademe důraz na dobrou použitelnost a přívětivost
pro uživatele.
Nabízíme konzultace a úpravy systému na míru potřebám
i těch nejnáročnějších klientů.
SHINY CMS dokážeme napojit na další systémy pro správu účetnictví,
plateb, skladu, nemovitostí, zákazníků, dokumentů aj.

“Náš systém vám kafe sice ještě neuvaří, ale i na tom už pracujeme.”

www.implayo.cz

SHINY CMS
Snadná správa obsahu
S naším redakčním systémem je ovládání webu hračka a jeho obsah může
spravovat opravdu každý. Nepotřebujete znalost programování a nemusíte být ani
technický mág. Úplně stačí, pokud umíte připravit článek v textovém editoru jako je
MS Word. O zbytek se již SHINY postará za vás. Je to vážně snadné!

Zajímavosti

snadná správa souborů,
nahrávání fotografií i
dokumentů

rada užitečných nástrojů, které vycházejí
z naší dlouholeté praxe s webovými projekty - produktové katalogy, psaní článků/
blogy, fotogalerie

dodání dalších funkcí
a nástrojů na míru

Proč jsou naši klienti se SHINY CMS tak spokojeni?

uživatelsky přívětivý - intuitivní správa textů a souborů bez znalosti porogramování
flexibilní - snadné přizpůsobení systému na míru zákazníkovi.
SEO friendly - zabudované funkce pro podporu SEO
vydělává - modul pro eshopy, statistiky, marketing, platební systémy
bezpečný - záznam akcí uživatelů, nastavení práv, SSO
modulární - snadná rozšiřitelnost hotových řešení a možnost napojení na další systémy
pro účetnictví, ERP, správu skladu, ap.
mobilní - optimalizace rozhraní pro mobilní zařízení
moderní a inovativní - požíváme nejnovější webové technologie a nebojíme se pokroku.

CHCETE PRO VÁŠ PROJEKT TECHNOLOGICKY
VYSPĚLÝ A PROVĚŘENÝ NÁSTROJ?
Podrobnosti o SHINY CMS naleznete i na webových
stránkách http://shiny.implayo.cz

Kontaktujte nás:
info@implayo.cz
+420-774-656-180

